SALON WYSTAWOWY w nowej siedzibie firmy ASSA ABLOY Poland Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU:
§1
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest firma ASSA ABLOY Poland Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, Wiśniowy Business Park Bud. F, ul. Iłżecka 24, 02-135
Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000164718
oraz firma ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul.
Arkońska 6 / budynek A2, 80-387 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr: 0000456436, zwane dalej „Organizatorami”.
2. Ogłoszenie o Konkursie, Regulamin Konkursu oraz informacje związane z
Konkursem zostaną wysłane do wybranych potencjalnych Uczestników
Konkursu oraz zamieszczone na stronie internetowej Organizatora pod
adresem www.assaabloy.com.pl; www.mercordoors.com.pl;
3. W uzasadnionych przypadkach Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie
prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Konkursu w czasie do upływu
terminu odpowiedzi na pytania uczestników Konkursu, tj. do dnia
30.01.2019 r. oraz do jego wyłącznej interpretacji.
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§2
Forma i zasady Konkursu
Konkurs zorganizowany jest w formie współzawodnictwa otwartego,
jednoetapowego o charakterze koncepcyjnym.
Zasady Konkursu określają niniejszy Regulamin oraz załączniki:
a) Zał. Nr 1 - Oświadczenie Uczestnika Konkursu,
b) Zał. Nr 2 - Ogłoszenie – zasady Konkursu,
c) Zał. Nr 3 - Materiały pomocnicze: rzut architektoniczny, plan i metraż
powierzchni,
d) Zał. Nr 4 - Źródła wspomagające inspiracje (broszury, katalogi).
Konkurs prowadzony jest w języku polskim.
Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową.
Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedynie pracę będącą jego autorstwa,
stanowiącą wynik indywidualnej pracy twórczej, bądź ich sumę w razie
zgłoszenia pracy konkursowej przez zespół autorski.
Uczestnik ponosi całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu
jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora,
a powstałych w związku ze zgłoszeniem pracy konkursowej.
Uczestnik nie może zgłosić do Konkursu pracy, która jest niezgodna
z prawem, dobrymi obyczajami bądź narusza prawa bądź dobra osobiste
osób trzecich.
Uczestnik oświadcza, iż w trakcie trwania niniejszego Konkursu jego praca
nie została zgłoszona do innego konkursu.
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§3
Sekretarz Organizacyjny Konkursu
1. Sekretarzami Organizacyjnymi Konkursu są: Danuta Zielecka i Szymon
Laskowski.
2. Sekretarz Organizacyjny Konkursu wykonuje czynności organizacyjne oraz
administracyjne związane z przebiegiem Konkursu. Do obowiązków
Sekretarza w szczególności należy:
a) Przyjmowanie pytań od uczestników Konkursu;
b) Przyjmowanie i zwrot prac konkursowych;
c) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej Konkursu;
d) Powiadamianie uczestników o rozstrzygnięciu Konkursu.
§4
Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo zespół autorski
utworzony przez te podmioty.
§5
Harmonogram Konkursu
1. Organizator ustala następujący przebieg Konkursu:
a) Ogłoszenie Konkursu: 19.12.2018 r.
b) Oględziny miejsca: od 2.01.2019 r.
c) Termin upływu odpowiedzi na pytania uczestników Konkursu:
30.01.2019 r.
d) Termin składania prac konkursowych: do 31.01.2019 r. godz. 23:59.
e) Ogłoszenie wyników: do 15.02.2019 r.
f) Otwarcie wystawy pokonkursowej: Kwiecień 2019 r.
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§6
Komisja Konkursowa
W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Joanna Skalbaniok, Bartosz
Kaczorowski, Danuta Zielecka, Marek Stawski, Agnieszka Lewandowska,
Szymon Laskowski.
Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:
a) Opiniowanie postanowień Regulaminu Konkursu;
b) Ocena Prac konkursowych w sposób bezstronny, z najwyższą
starannością, kierując się kryteriami oceny określonymi w Regulaminie
Konkursu, przepisami prawa oraz posiadaną wiedzą i doświadczeniem;
c) Przyznanie nagród i wyróżnień;
d) Przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia konkursu.
Ocena prac przez Komisję Konkursową jest ostateczna i nie przysługuje od
niej odwołanie.
Obrady Komisji są niejawne.
§7
Odstąpienie od przeprowadzenia Konkursu
Organizator
Konkursu
zastrzega
sobie
prawo
odstąpienia
od
przeprowadzenia
Konkursu
bez
podania
przyczyny.
Informacja
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o odstąpieniu od przeprowadzenia
niezwłocznie na stronie internetowej.

Konkursu

zostanie

ujawniona

§8
Przedmiot Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest projekt salonu wystawowego w nowej siedzibie
firmy ASSA ABLOY Poland w Warszawie, Wiśniowy Business Park Bud. F,
ul. Iłżecka 24.
2. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego pod względem kreatywnym,
twórczym i przestrzennym, projektu salonu wystawowego.
3. Ocena Prac Konkursowych posłuży Organizatorowi do podjęcia decyzji
o wyborze projektu.
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§9
Sposób składania Prac konkursowych
Prace konkursowe należy złożyć w siedzibie firmy ASSA ABLOY Poland sp.
z o.o. w Warszawie, Wiśniowy Business Park Bud. F, ul. Iłżecka 24 w
terminie do 31 stycznia 2019 r.
Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się
z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
Prace konkursowe złożone po upływie terminu składania prac nie będą brały
udziału w Konkursie.
Prace konkursowe przyjmują Sekretarze Organizacyjni Konkursu.
Organizator nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia Prac
konkursowych.

§ 10
Ocena Prac konkursowych
1. Prace konkursowe będą oceniane w sposób bezstronny, z najwyższą
starannością, kierując się kryteriami określonymi w Regulaminie Konkursu
oraz przepisami prawa.
2. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru najlepszej Pracy konkursowej.
3. Niezwłocznie po ustaleniu wyników Konkursu Organizator zawiadomi
każdego z Uczestników o wynikach.
§ 11
Nagrody i wyróżnienia
1. Nagrodą w Konkursie jest kwota w wysokości 5.000 zł, która może zostać
przyznana jednemu uczestnikowi oraz wyróżnienia. Wyróżnienia mają
charakter honorowy.
2. Nagroda zostanie przez Organizatora Konkursu wypłacona na rachunek
bankowy uczestnika Konkursu w ciągu 7 dni roboczych od dnia przekazania
przez zwycięzcę danych wskazanych w §13 pkt 5, a wyróżnienia przekazane
w terminie do dnia 28 lutego 2019 r.
3. Jeżeli zwycięzcą Konkursu zostanie osoba fizyczna, do wartości Nagrody
zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej
zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu
wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody.
Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie
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podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku
należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
§ 12
Przeniesienie praw autorskich
1. Z chwilą złożenia pracy konkursowej, Organizator nabywa nieodpłatnie
licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego
korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej, bez
ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych, na czas nieoznaczony, na
następujących polach eksploatacji zgodnie z art. 50 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie
określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału
albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w
pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie
oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym.
2. Z chwilą wypłacenia nagrody Zwycięzcy Konkursu, organizator Konkursu
nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy
Uczestnika,
bez
konieczności
składania
dodatkowych
oświadczeń,
na następujących polach eksploatacji zgodnie z art. 50 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie
określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału
albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony
w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
§ 13
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Komisja Konkursowa ogłosi wyniki Konkursu i sporządzi uzasadnienie
rozstrzygnięcia Konkursu.
2. Wyniki Konkursu zawierają dane identyfikujące Uczestników Konkursu,
w szczególności imiona i nazwiska osób wskazanych jako autorzy
i współautorzy Prac konkursowych.
3. Każdy z uczestników Konkursu deklaruje, iż wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym w uczestniczeniu
w Konkursie. Podanie danych wymaganych dla celów niniejszego Konkursu
jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru nagrody.
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4. W przypadku nagrodzonych projektów Organizator Konkursu zastrzega
sobie prawo do wykorzystania wybranych elementów prac konkursowych
oraz do dokonywania w nich zmian, usunięcia ich fragmentów bądź dodania
do nich nowych elementów.
5. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez
zamieszczenie informacji na stronie internetowej Organizatora Konkursu.
Ponadto wyniki konkursu zostaną przesłane wszystkim Uczestnikom
Konkursu na adres e-mailowy podany w Oświadczeniu stanowiącym
załącznik nr 1 do Regulaminu Zwycięzca Konkursu obowiązany jest w ciągu
5 dni od dnia otrzymania mailowego zawiadomienia o wyniku Konkursu
podać organizatorowi numer konta i inne dane niezbędne do wypłacenia
nagrody. W przypadku niepodania przez Zwycięzcę Konkursu danych
niezbędnych do przekazania nagrody w terminie 5 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia traci on prawo do nagrody, a nagroda ta nie przysługuje
żadnemu innemu uczestnikowi Konkursu.
6. Jeżeli Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba fizyczna, wraz z przekazaniem
Organizatorowi danych o których mowa w punkcie powyżej, obowiązany jest
także podać informacje niezbędne w celu wypełnienia obowiązku
podatkowego przez Organizatora tj. w szczególności imię i nazwisko oraz
adres zamieszkania.
§ 14
Projekt wykonawczy
Organizator Konkursu przewiduje możliwość wykorzystania prac
konkursowych do wykonania przez jej autorów projektu wykonawczego.
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§15
Postanowienia końcowe
Wszelkie spory oraz zdarzenia nieprzewidziane niniejszym Regulaminem
rozstrzyga Organizator Konkursu.
Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie
mają przepisy prawa polskiego.
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